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Mennyből az angyal
Negyvenkilenc nyara napsortűz veri
Az ágyravatalt ikertestvérek a nappalok
És az éjszakák a halál egyenruhájában
Feszíteni nem méltó az alkalomhoz
A fiú késik szeretném ha dörömbölne
És hallanám a felbőszült-riadt üvöltözését
És láthassam egyszer volt pillanatra is a fiút
Akit várok mert börtön az anyaméh
Apa nélkül a szíve hajthatatlanul dübörög
Az érpályákon az alvadtvér kiscápái
Közelítenek hogy felfalják de a test kínjait
Azért is megalázza mint annyiszor
És jöttek az ítélet után búcsút mosolyogni
Nagyanyám taftruhája suhogott
Mint toronyfelhő ahogy rázuhan a földre
A könny szökőár dühödten menekült volna
De visszaterelték pásztor a nyájat künn a mezőn
Emlékszel mennyből az angyal hirdetvén
Az örömhírt dögcédulás kiskatonádra
Hogy ölbe vitték látni a fiút azt ne kérdezd
A félelemről se faggass mert furcsát mondok
Ha alászállunk a pokolba mi marad a pokolból
A fiút hozd el nekünk mélyülő barlangom
Napvilágát hatodik fáklyámat a fényriadót
Hogy láthassam a jászolbölcsőt ringatni éjszakáim
Mert a nyáj az enyém is mennyből az angyal
Fázós szelekkel lopakodik a tél hógúnyáját
Odahagyta lyukad az ég felettünk mint a
Szegények tenyere a mennyei szózat süket
Fülekre talál nincs aranyunk tömjénünk mirhánk
És a napkeleti bölcsektől akár félhetnénk is
Heródeseink megháborodnak nézz körül és sírj
Hova rejthetném a Gyermeket az eljövendőt
Megmondhatnád végre mennyből az angyal
Mert a fiú Máté evangyéliomi Gyermek nemzetségünk
Múltja jövője egyként megdőlt havas koronám
Ágacskája kivirult és rejtőzködni tovább nincs
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tiszatáj
Kedvem torkomban a szó parázslik és fúj
Kötekedő igét akárha ellenedre is mennyből az
Angyal hogy tisztelhessük a tisztelhetőt
Mert a fiú Máté nemzetségünk kisbojtárja
Megdőlt havas koronámon bizakodó ág
A Születő Ünnepét a karácsonyt megszentelve
Kivirult rejtőzködjön aki méltatlan Hozzá
Hogy tisztelhessük a tisztelhetőt mennyből az
Angyal az ünnepi kalács morzsácskáit
És a Gyermeket evangyéliumod ajándékát
Mindannyiunknak akik az éjszaka pásztorai vagyunk

